
  

  
  

 
 

 

٠  

  
  
  
  


 

  
  
  

 
 
 
 
 

  



  

  
  

 
 

 

١  

  

  ظ
  

  :وسالم على عباده الذين اصطفى ، احلمد هللا وكفى
  

  :وبعد 
  

فإن اجلماعة اإلسالمية يف باكستان دف أول ما دف إليه من الغايات النبيلة إىل بناء 
،  باملبادئ اإلسالمية األصيلة إمياناً عميقاً عن قناعة وإخالصجمتمع يف هذه البالد يؤمن

يعطي للعامل صورة منوذجية حية ، ويطبقها تطبيقاً صحيحاً يف أقواله وأعماله وشؤون حياته
فإنه . واشتد أزره. وقوي ساعده. فإذا قام هذا اتمع. ويعيد سريته األوىل. لإلسالم

 بنيت عليها احلياة احلاضرة يف شىت شعبها اخللقية اليت، سيقوض دعائم اإلحلاد واملادية
ليقيم على أنقاضها صرح اإلسالم ، واالجتماعية والسياسية واالقتصادية باسم املدنية

الشامخ الذي يرسي قواعده على توحيد اهللا عز وجل وكمال العبودية هللا يف امتثال أمره 
  .ويه

  
احلديثة وما جنم عنها من أنظمة ) ١( املدنية ذلك ألننا نعتقد من قرارة نفوسنا بأن مبادئ

وهي اليت جرت على العامل ما جرته من العواقب ، احلياة اإلنسانية مبادئ فاسدة منحرفة
وسوف تتجرع اإلنسانية غصص شرورها ومآسيها ، وويالت الثبور والدمار، الوخيمة

تسري يف ركاا وتتتبع والنتائج البشعة ما دامت . وتعاين منها الكثري من اآلثار السيئة
  .خطواا

  
فإن ما ينتظر هلا ، ولئن كنا نشاهد بأم أعيننا اليوم فظائع هذه املدنية احلديثة يف أحناء العامل

 سوف يكون أشد فظاعة وأنكى أملاً بصورة ال نستطيع - إن قدر هلا البقاء -يف املستقبل 
  .أن نتصورها

  
                                                 

اإلسالم يدعو إىل املدنية الفاضلة اليت تنبثق من أسسه وقواعده وقد أقـام لإلنـسانية              )١(
ومفاهيمها ،  واألستاذ يتجه يف نقده إىل املدنية بفلسفتها الغربية       ،  أعظم مدنية عرفها التاريخ   

 .املادية ونظرا اخلاصة إىل احلياة



  

  
  

 
 

 

٢  

ألننا جزء منه وقد تأثر نفر من أبناء الشرق ، املوحنن املسلمني ال نعيش مبعزل عن هذا الع
فلم يعد الشعور بفساد ، وأصبح من عبيدها، ووقع يف أسرها، مبظاهر تلك املدنية املنهارة

وصار من الضروري أن نعمل ، مبادئها وسوء عاقبتها كافياً ألن نكون مبنجاة منها
قة قادا من الغربيني جاهدين للتخلص من نظام هذه املدنية وحترير أنفسنا من رب

وإال واجهنا املصري السيء بالسقوط يف اهلوة املرتقبة اليت ينحدر إليها العامل كله . وأتباعهم
  .وسيلقى حتفه فيها إن عاجالً أو آجالً. يوماً بعد آخر

  
وإننا نعتقد متام االعتقاد أن احلياة اإلنسانية إذا أرادت لنفسها ضماناً لسالمتها من ذلك 

بإتباع اهلدي ، وسبيالً لتحقيق سعادا ورفاهيتها فإا لن جتد سوى سبيل اإلسالم، املصري
وهذا وحده هو الصراط . اإلهلي الذي كرم اهللا به اإلنسانية على لسان أنبيائه ورسله

املستقيم الذي خيلص احلياة احلاضرة من األنظمة البشرية اليت وضعها البشر ألنفسهم لتقوم 
  .املبادئ القومية اليت شرعها اهللا لعباده ورضيها هلم ديناًحياة جديدة على 

  
وإعالء ، والعمل يف هذا السبيل هو ما أوجبه اهللا على عباده املؤمنني جهاداً يف سبيله

والقيم ، وبناء للمجتمع الصاحل الذي يرتكز على املثل العليا، وإنكاراً للمنكر، لكلمته
، ويقودها إىل شاطئ السالم، ى إسعاد البشريةويعمل عل، واهلدي السماوي، األخالقية

  .وجياهد لتحقيق أهدافه السامية جهاد املستميت
  

ويؤكد القيام ذا الواجب املستقبل الرهيب الذي يتوقع للعامل أمجع ما دامت أوضاعه 
  .وكل ما حولنا ينذر ذا اخلطر. الفاسدة على احلالة الراهنة اليت نشاهدها فيها

  
  .ماعية احلاضرة تقوم على مبادئ الزيغ والضاللفاحلياة االجت

  
  .والنظريات اخلاطئة واألفكار اهلدامة هي اليت تسود أحناء العامل

  
، وتك الفضيلة، وتثري الغرائز، وأنظمة التعليم ووسائل التوجيه واإلعالم تنضح بالشر

، داب املاجنةحيث سيطرت على العقول اآل، وتدعو إىل اإلباحية والتحلل، وتقتل األخالق
  .واألفالم اخلليعة، واإلذاعات الالهية، والصحافة الفاجرة

  
ال يعرف اخلري من ، والنظام االقتصادي الذي يتحكم يف معيشة الناس نظام منحرف فاسد

  .وال مييز بني احلالل واحلرام، الشر
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الق والتمدن والسلطة القانونية اليت توجه املدنية وتسخر إمكانياا تستوحي تصوراا لألخ
  .من املبادئ املادية البحتة

  
وأزمة شؤون العامل ومصادر سلطاته ومراكز قياداته يف يد الزعماء املالحدة الذين ال 

وال يلقون باالً للعمل بأحكامه واتباع أوامره وال ، وال يأون بطاعته، يؤمنون بشرائع اهللا
ف ينتظر منهم قيادا إىل شرع اهللا يهمهم أن يقودوا اجلماعات اإلنسانية إىل اهلاوية فكي

  ومعاجلة مشاكلها على ضوء هديه ؟
  

هذه ونظائرها مما يسود عامل املدنية احلديثة هي نذر الشر اليت تدفع البشرية إىل املصري 
وإذا كنا منثل جزءاً من هذا العامل فلن نستطيع أن نعيش . اجلهنمي ليجين الوبال واخلراب

واملوقف السليب من تلك النظم اهلدامة سيجرنا وجير األجيال  ،مبعزل عن آثارها السيئة
ومالقاة ما هو أشد وأنكى يف ، القادمة بعدنا إىل التردي يف مهاوي الدمار يف الدنيا

  .األخرى
  

وهلذا حتتم علينا أن نقاوم هذه النظم بعزم حديدي ال يعرف الوهن حىت نستبدل ا شرعة 
ونعتقد ، وإنقاذ أنفسنا بالتايل منها، ن تلك العواقب الوخيمةاهللا إلنقاذ العامل كله أوالً م

وجهاداً متواصالً يسترتف طاقتنا ، أن من واجبنا يف هذا السبيل يفرض علينا كفاحاً مريراً
للقضاء على أنظمة احلياة الفاسدة وإقامة قواعد احلياة اإلنسانية بشىت نظمها على شرع اهللا 

ونعتقد أنه ، رته على إسعادنا وتوفري الرفاه والسالم لناونثق يف قد، الذي نؤمن بصالحه
  .الوسلية الوحيدة لنجاة اإلنسانية كلها وخالصها

  
ودعوين اآلن أوضح ، وهذا ما تريده اجلماعة اإلسالمية وتدعو إليه وتبذل وسعها لتحقيقه

، دمهالكم األسس اليت تبين عليها املدنية احلديثة حياا وتريد اجلماعة اإلسالمية ه
  .واألسس اليت تريد اجلماعة أن تقيم نظام احلياة البشرية عليها
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  ةة الغربيد املدنيقواع
  

إن املدنية احلديثة اليت يقوم يف ظلها نظام احلياة احلايل مبختلف فروعه العقائدية واألخالقية 
  :سية اآلتية هي املبادئ الرئي، واالقتصادية والسياسية والثقافية ترتكز على دعائم ثالث

  
  . )Secularism( العلمانية أو الالدينية  )١
  . )Nationalism( القومية  )٢
  . )Democracy( الدميقراطية  )٣

 
  :ولنبدأ بأوهلا ، ولنبحث كل واحد منها على حدة
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  الِعلَمانّية
  

، ألفرادعزل الدين عن احلياة االجتماعية ل: ميكن إجياز معىن العلمانية يف عبارة واحدة هي 
وهذا يعين أن العلمانية ترى أن العقيدة الدينية واهلدي السماوي وما يتبع ذلك من اتباع 

والوقوف عند حدود شرعه ال جيب اإللتزام ا إال يف حياة األفراد ، الدين وطاعة اهللا
أما ما عدا ذلك من شؤون العامل يف حياة الناس فإنه جيب أن يعاجل على أساس ، الشخصية

وفق رغبات البشر ووجهات نظرهم وميوهلم دون مراعاة احلياة وقد نشأت ، ية البحتةاملاد
 ) Theology) ( ٢(العلمانية نتيجة لرد الفعل الذي أصيب به الغربيون كراهية الالهوت 

حيث وقف هؤالء حجر عثرة أمام الفكر الواعي ، الذي افتعله الكهنة يف الديانة املسيحية
فصنعوا ألنفسهم ذا ، وحاربوا كل عقل متحرر مستنري،  احلقيقةالذي يهيم حبثاً وراء
ومل يلبث األمر طويالً حىت حتول العداء لفكرة الالهوت إىل نظرية . املوقف أغالل مهانتهم

  .وأصبحت هذه النظرية حجر األساس يف قاعدة املدنية الغربية. .مستقلة
  

 وهذه اجلملة القصرية هي . به الدين صلة بني العبد ور
وهي تعين أنه إذا كان اإلنسان يؤمن بوجود إله ، العقيدة اليت تدين ا املدنية احلديثة

فله أن يعتقد ذلك على أن تكون عبادته يف نطاق حياته . يستحق العبادة وحده دون سواه
  .كم يف مقدراتهوليس هلذا اإلله وألديانه السماوية سلطة على شؤون العامل تتح. الفردية

  
وأقامت أنظمة حياا بكافة العالقات ، وعلى هذه العقيدة أرست املدنية احلديثة قواعدها

متحررة من السلطة اإلهلية والتشريعية يف ميادين احلياة ، اإلنسانية يف صلة اإلنسان بأخيه
حلكم وشؤون ا، والسياسية، والقانونية، واالقتصادية، والثقافية، االجتماعية: كلها 

إمنا ، فكل شأن من شؤون احلياة البشرية اليت ال حصر هلا، واإلدارة والعالقات الدولية
وال ينبغي السؤال بعد ، ويكون وفق رغباته اخلاصة، يعتمد على معارف اإلنسانية املكتسبة

ذلك عما إذا كان اهللا قد شرع لإلنسانية يف هذا السبيل شيئاً من املبادئ واألسس أم ال ؟ 
  .صبح مثل هذا السؤال رجعية وختلفاًبل أ

                                                 
)٢(    الفلسفة املسيحية عند القائلني باالحتاد وعلى رأسهم         تعبري اصطالحي يف 

، ويراد به اجلزء اإلهلي الذي حل يف املسيح اإلنسان الذي يعرب عنه الناسـوت             . النسطورية
واألستاذ يريد بالالهوت هنا فكـرة الـسلطة        ،  إنه الالهوت حل يف الناسوت    : فيقولون  

 وحتقيقاً ملطامعهم وأهوائهم    -بسطاً لنفوذهم   ،  اإلهلية اليت ادعاها رجال الكنيسة ألنفسهم     
 .واامه بالزندقة واإلحلاد،  مبحاربة كل فكر متحرر-
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وليت األمر اقتصر على التحرر من سلطة اهللا والدين يف احلياة االجتماعية لتسلم احلياة 
فإن فكرة التحرر من شريعة اهللا يف الشؤون االجتماعية قد حولت حياة ، الفردية التعبدية

 ألن هذه الثمرة اليت جينيها  )Secular( اتمع وال تزال حتوهلا إىل حياة علمانية حمضة 
فمن الضروري يف مثل هذا اتمع أن يصبح األفراد ، اتمع العلماين من التعليم الالديين

وال سيما الذي يتولون قيادة املدنية . الذين يؤمنون بوجود إله يستحق العبادة قلة نادرة
الشخصية ومتزقت بل إن هؤالء بصفة خاصة قد استهانوا بالدين يف حيام ، احلديثة

  .وانفصموا من عراها انفصاماً كامالً، صلتهم الفردية باهللا إرباً إرباً
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  القوميَّة
  

حيث هب ، كان لتعسف البابوات والقياصرة يف أوروبا رد فعل سيء نشأت عنه القومية
رجال اإلقطاع من أمراء وملوك للخالص من حتكم الكنيسة وقياصرة االمرباطورية 

فإن هاتني السلطتني قد فرضتا ، أي السلطة الروحية والسلطة الزمنية، قدسةاجلرمانية امل
وتالعبتا مبقدرات البالد حىت تدهورت وأصبحت يف حالة ، احلكم التعسفي ألمد طويل

  .ووضع ال حتسد عليه، يرثى هلا
  

ولذا كان هدف احلركة القومية يف منشئها أن تعطي للقوميات املختلفة حرية ممارسة حق 
ال أن تكون ، السياسية والتجارية واالقتصادية وغريها، دا يف أرضها بكافة احلقولسيا

  .أداة يف أيدي السلطات الروحية والزمنية املوجودة يف العامل
  

، ومن هذه البداية السهلة الربيئة يف ظاهرها تطورت فكرة القومية من مرحلة إىل أخرى
 تكون وسيلة للتخلص من حتكم وخرجت عن أن، إىل أن صارت يف موضع القداسة

بل غدت معبودة من دون اهللا ، وأصبحت هدفاً وغاية، الكنيسة وقياصرة االمرباطورية
  .)٣(الذي استبعدته العلمانية الغربية من قبل عن شؤون احلياة 

  
وجعلت مقياسها الوحيد الذي تزن به األمور هو ، وابتدعت القومية مناهج وقيماً جديدة

فأصبحت الفضيلة يف نظر املناهج القومية وأعرافها هي ما حيقق . غباامصلحة األمة ور
وسداها الظلم ، مصاحل األمة ويساير رغباا ولو كانت حلمتها الكذب والتزوير واخليانة
وعلى النقيض من . والعدوان أو أي جرمية أخرى مما يعد يف الدين واألخالق ذنباً ال يغتفر

احل األمة ويسيء إليها ولو كان يف حقيقته من أسس ذلك أصبح الشر هو ما ميس مص
كما . واجبات احلق والعدل والصدق وسائر ما يعترب لدى الدين واإلنسانية فضائل خلقية

أصبحت بطولة األفراد تقاس مبا يقدمه أحدهم من تضحية ملصاحل األمة أياً كان نوع هذه 
لقية واملعاين اإلنسانية والكرامة بل وبالفضائل اخل. بالنفس أو املال أو الوقت، التضحية

إذ أنه على هؤالء األفراد أن يكرسوا جهودهم متساندين يف سبيل . الشخصية كذلك
ألن غايتهم اجلماعية القصوى تنحصر يف مجع أكرب عدد ممكن ، حتقيق آمال األمة وأمانيها

                                                 
فكالمها قرين لآلخـر يف عوامـل       . وذا تتضح الصلة الوثيقة بني العلمانية والقومية       )٣(

 .نشأته
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تهم خفاقة وتتضافر جهودهم لرفع راية أم، من األفراد الذين يلتقون يف صف واحد منسق
  .مستعلية على رايات األمم األخرى

  
، والغاية تربر الوسيلة، الويل للمغلوب: وصار من املصطلحات املألوفة يف قاموس القومية 

واكذب حىت يصدق ، وقتل شعب آمن قضية فيها نظر، وال مكان للضعيف حتت الشمس
املصطلحات مبادئ بل أصبحت هذه ، واالستعمار والوصاية واحلماية واالنتداب. الناس

طاملا كانت يف خدمة املآرب ، تتردد على األلسنة من حني آلخر، سامية يف نظر القومية
  .القومية وتأمني رغباا ومطالبها
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  الدُميوقراطية
  أو الشعب مصدر السلطات

  
نشأت فكرة الدميقراطية أول األمر يف عهد اإلقطاع بأوروبا يف حماولة للتمرد على تسلط 

وإذا كانت الدميقراطية تعين أنه ليس لفرد . اعيني إلنقاذ مجاهري الشعوب من خمالبهماإلقط
أو أسرة أو طبقة أي حق يف فرض إرادا على املاليني من الناس واستخدامهم إلشباع 

فال شك أا ذا املعىن كانت صحيحة ال تعارض ، املطامع اخلاصة واألنانية الشخصية
: وهي ، ية جبانب هذه الصورة السلبية تتضمن صورة إجيابية أخرىغري أن الدميقراط، احلق

  .إشعار كل شعب يف كل بلد بأنه سيد نفسه وحاكمها
  

ولكنها . ولو وقف األمر عند هذا احلد لظلت الدميقراطية يف غاية من الصحة كذلك
وأصبحت تعين إطالق العنان لتصرفات ، احنرفت وحتولت فيما بعد عن مفهومها الصحيح

ال ، ل أمة لتحقق رغباا كيف تشاء ؟ هذه الرغبات اليت متثل يف الواقع رأي األكثريةك
  .)٥(وليس هناك من ضابط يضبط هذه الرغبات ) ٤(رأي أفراد األمة مجيعاً 

  
تأخذ ، فقوانني البالد ومبادئها وأنظمتها يف األخالق أو املدنية أو االجتماع أو السياسة

وتأخذ صفة الباطل وتصري ، دامت تؤيد رغبات أكثرية األمةصفة احلق وتصري صحيحة ما 
وهلذه األكثرية أن . خطأ ما دامت جتايف هذه الرغبات اليت تتبع أهواء النفوس ومتيل معها

وعلى احلكومة اليت متثلها أن تركز مجيع ، تسن من القوانني ما تشاء وتلغي ما تشاء
  .إمكانياا لتحقيق األماين القومية

  
فكل ما ساير أهواء األكثرية وماألها كان خرياً وحقاً وعدالً ولو كان : القول وخالصة 

وكل ما جانب تلك األهواء وجافاها كان حمض شر ولو ، يف الواقع شراً وباطالً وظلماً
  .كان فيه اخلري العميم

  

                                                 
انونية إذا أقرها أكثر    وتعترب القرارات يف االس النيابية ق     ،  ألن احلكم يكون لألكثرية    )٤(

 .وال يشترط أن يكون القرار إمجاعياً، األعضاء
 .ألنه ال مقياس هلا يف اخلري والشر سوى رغبات الناس أنفسهم )٥(



  

  
  

 
 

 

١٠  

يها فتغري ف، ومن الطبيعي أنه يف ظل هذه الدميقراطية تتالعب األكثرية بالقوانني واألنظمة
  .وتبدل وفق الرغبات واألهواء ال وفق قواعد احلق الثابتة اليت ال ختضع لتبديل أو تغيري

  



  

  
  

 
 

 

١١  

  املبادئ الثالثة في امليزان
  

واليت ترتكز عليها دعائم الدولة القومية الدميقراطية ، تلك املبادئ الثالثة اليت ذكرناها آنفاً
اليت يعتربوا .  هي روح احلياة املعاصرة )Secular Democratic National State( العلمانية 

  .أو تنظيم اجتماعي، أرقى صورة وأمثل طريقة ألي نظام حضاري
  

بل نعتقد من قرارة أنفسنا عن بصرية وهدى . وحنن نرى أن املبادئ الثالثة خاطئة فاسدة
، ما تعانيهواقتناع أا منبع الشرور واملصائب واملآسي اليت تعاين اإلنسانية من جرائها اليوم 

حىت جنتثها من جذورها بكل ما لدينا من ، وقد أخذنا على عاتقنا أن حنارا وحنطمها
  .إمكانيات ووسائل

  
، أما كيف ننتقد هذه املبادئ ؟ وما منهجنا يف نقدنا ؟ فهذا حيتاج إىل حبث مستفيض

 أن إال أنين سأحاول يف كلمات موجزة، ال يتسع املقام للخوض فيها، ومناقشة مسهبة
، متكنكم من تقدير مدى خطورا، لتكونوا على بصرية من أمهية معركتنا، أفهمكم ذلك

  .وضرورة القيام ا للوقوف يف وجه تيار هذه املبادئ



  

  
  

 
 

 

١٢  

  نقد العلَمانّية
  

 فإن فكرا اليت تقصر العالقة -  وهي حجر األساس لنظام احلياة العصري - أما العلمانية 
ياة الفرد اخلاصة وتستبعد هذه العالقة من احلياة االجتماعية بني اإلله واإلنسان على ح

إذ أنه من الوضوح ، فكرة فارغة غري ذات موضوع حىت تكون جماالً للتعقل والتفكري
  :مبكان أن العالقة بني اإلنسان واإلله ال تتعدى أحد أمرين حبال من األحوال 

  
وموجودمها.  الذي يعيش فيه أن يكون اهللا هو خالق اإلنسان وخالق الكون ،
  .وحاكمهما، وسيدمها

  
أن ال يكون اهللا كذلك .  

  
فإذا فرضنا التقدير الثاين ومل يكن اهللا هو اخلالق السيد احلاكم فال داعي على هذا التقدير 

، ألنه من اخلطل واحلمق أن نعبد كائناً ليست له بنا عالقة، أن تقوم أي عالقة خاصة معه
  .تطيع أن يفعل ألجلنا شيئاًوال يس

  
فليس من ، أما إذا كان اهللا هو اخلالق السيد احلاكم لإلنسان وللكون الذي يعيش فيه

وتنتهي ، على حياة الفرد اخلاصة ) Jurisditation( املعقول أن تقتصر أحكامه وتشريعاته 
  .سلطته عندما تبدأ عالقة الفرد مع غريه يف احلياة االجتماعية

  
 إنسان أن اهللا هو الذي قصر سلطته وعالقته خبلقه على حياة الفرد اخلاصة فهذا ولو ادعى

أما إذا كان اإلنسان نفسه هو الذي ابتكر هذا االستقالل يف حياته ، االدعاء ال دليل عليه
فإنه بذلك ، وأبعد السلطة اإلهلية عن حياته االجتماعية يف الشؤون كلها، اخلاصة وفرضه

  .نه ومترد على خالقه وسيده وحاكمهيكون قد أعلن عصيا
  

وليس هناك أسخف لدى العقول من أن يدعي كل إنسان مبفرده أنه عبد اهللا وخادم له 
حىت إذا ما اجتمع مع غريه من األفراد وكونوا جمتمعاً وشكلوا دولة تنكروا ، ومتبع لدينه

ن كل جزء من أجزاء إذ ليس من املعقول أن يذع، لعبوديتهم هللا واستبعدوا دينه من حيام
فإذا تكونت من األجزاء كلها وحدة جمتمعة أصبحت ، اموع على حدة العبودية هللا

  .وال يقول ذا إال من أصيب باجلنون، خارجة عن هذه العبودية



  

  
  

 
 

 

١٣  

وال يف ، وال يف شؤون بلدتنا، وإذا مل تكن هناك حاجة إىل اهللا وهديه يف حياتنا العائلية
ومقر ) جملس الشورى ( وال يف الربملان ، وال يف السوق واملتجر ،حقل املدرسة والكلية

وال يف مراكز ، وال يف املعسكر احلريب، وال يف اإلدارة احلكومية، وال يف احملكمة، احلكم
 إذا مل يكن هناك حاجة إىل اهللا - وال يف مؤمتر الصلح ، وال يف ميدان القتال، الشرطة

ؤون احلياة يف معىن من معاين العبودية يبقى لإلله وهديه يف هذا كله ويف نظائره من ش
املعبود ؟ وأي عقل يستسيغ آراء طقوس تعبدية إلله أُبعد سلطانه عن احلياة كلها بتلك 

  وقد عطل عن خصائص ألوهيته ؟، الصورة فال يأخذ بيدنا يف أي ناحية من نواحيها
  

 الفكرة جتر اإلنسان إىل عواقب أما من الناحية العملية فإن هذه، هذا من الناحية العقلية
ألن واقع احلياة يشهد بأنه ال تكاد عالقة اإلنسان باهللا تنقطع يف ، ونتائج رهيبة، وخيمة

  .ناحية من نواحي احلياة حىت تتوثق عالقة الشيطان معه يف هذه الناحية
  

، جتماعيفاإلنسان كائن ا، مث إن ما يدعونه من الناحية الفردية اخلاصة ليس إال جمرد وهم
إنه يظهر إىل الوجود نتيجة لعالقة اجتماعية بني ، وحياته يف كافة مراحلها حياة اجتماعية

تتوثق ، وحني يشب ويترعرع مبجتمعه، ويفتح عينيه فيجد نفسه بني أفراد أسرته، األبوين
 وتتوثق مبا يسود هذه األمة من نظام ثقايف واجتماعي، عالقته بأبناء بلدته ومواطنيه وأمته

  .واقتصادي وسياسي
  

وهذه العالقات املتعددة املتشعبة اليت تربطه باآلخرين وتربط اآلخرين به ال حتقق رفاهة 
وال حتقق للبشرية كلها جناحها وتقدمها وازدهارها إال إذا كانت على ، الفرد وجمتمعه

ثق واهللا وحده هو الذي يعطي اإلنسان أسساً عادلة نزيهة ثابتة تو، أسس صحيحة صاحلة
وماذا يبقى لإلنسان من تعاليم إذا حرم نفسه من ، هذه العالقات وتؤكدها وتثبت دعائمها

والعدالة السماوية ؟ سوى اهلوى والشهوة ، والتوجيه السديد اخلالد، مصادر اهلداية الثابتة
 - ولن يكون -والعلم الناقص واخلربة القاصرة ؟ وما دام اإلنسان بطبيعة خلقته مل يكن 

  . كامالً فإن أحكامه وتشريعاته لن تكون أبداً كاملة ال يعتورها النقصكائناً
  

نرى ، هلذا فإن اتمع اإلحلادي الالديين الذي حيتل فيه اإلنسان مركز املشرع املوجه
  .وأهوائه اجلاحمة، مبادئه توضع لتلغى من حني آلخر وفق رغبات الشعب املتغرية
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وآثام ، ة أن نرى كيف تسربت مظامل االستبدادويف استطاعتنا من هذه الثغرة الكبري
إىل كل ناحية من نواحي العالئق اإلنسانية ؟ وكيف ، وفقدان اليقني والثقة، اإلحلاد

  .صبغت أنانية الفرد والطبقة واجلنس كل أعمال البشر وظللتها بظلها القامت الرهيب
  

فإننا لن جند صورة ، و شعبنيأ، أو مجاعتني، ولو أننا تتبعنا العالقات القائمة بني شخصني
أو ، أو طبقة، إذ أن كل شخص، من وصرها قد خلت من شرور األنانية وأوضارها

 وضع مبادئ بأثرة -  كلٌّ يف نطاق تصرفاته ومدى سلطته - أو شعب أو دولة ، مجاعة
دون أن يبايل مبا عسى أن يكون هلا من اآلثار يف غريه ، وتبارك أهواءه، بالغة تالئم رغباته
والشيء الوحيد الذي ، أو الدول، أو اجلماعات أو الشعوب، أو الطبقات، من األشخاص

رمز القوة ) العصا ( يلقون له باالً عندما يتخذون ألنفسهم ما يتخذون من قرارات هو 
ز رأسها يف يد شخص أو طبقة أو شعب أو دولة ) العصا (  وحيث وجدت - والعنف 

اجع أيديهم وأرجلهم عن املكان الذي امتدت إليه ظلماً وتتر، يبدأ اآلخرون بتقلص ظلهم
لن ) العصا ( ومن الواضح أن ، وزوراً إىل املكان الذي ينبغي أن تكون فيه وتقتصر عليه
وهلذا فإن ، وإمنا هي قوة عمياء، يكون هلا شيء من الرشد أو الشعور بالعدل واإلنصاف

( أكثر متانة وقوة من ) عصاه ( الذي تكون و، التوازن ال يقوم يف الدنيا أبداً على أساسها
، ويفرض سيطرته عليهم، ويذهب بسلطام، هو الذي حيتل مكانة اآلخرين، غريه) عصا 

  .وهلم جراً
  

ويصري عبداً ، هذا ألن الذي يتبىن العلمانية ويتخذها نظام حياته ينحدر بنفسه إىل اهلاوية
أو جمموعة أمم ، أو أمة، أو مجاعة، ن فرداًسواء كا، متحرراً من كل قيد، لرغباته وأهوائه

)٦(.  

                                                 
ورمبا يتبادر إىل الذهن أن املقصود ـا  ، العلمانية يف ظاهرها مصدر صناعي من العلم      )٦(

ـ ها احلقيقي هو ما ذكره األستاذ ا      إال أن مفهوم  ،  قيام الدولة على أسس علمية     ، ودوديمل
وما لقيـصر   ،  دع ما هللا هللا   : وكان من شعارها إقصاء الدين عن شؤون احلياة االجتماعية          

، واملستغربون يف ديار اإلسالم ينحنون هذا املنحـى       ،   والدين هللا والوطن للجميع    ،لقيصر
  :واحلق الذي ال مراء فيه 

وال يقف حجر عثرة يف وجه العقـل البـشري          ،  إن اإلسالم ال يعرف الكهنوت    ) أ
وقد لفت القرآن الكـرمي أنظـار النـاس إىل    ، وإمنا ينميه ويوجهه ويرفع مكانته  ،  املستنري

وجعل ذلك سبيل االسـتدالل الفرضـي   ، وحث على تدبره واإلفادة منه ،  الكون وما فيه  
  .على توحيد اهللا تعاىل
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  نقد القوميَّة
  

فهي أمر قطري ال  ) Nationality( فإن أريد ا اجلنسية : القومية : أما املبدأ الثاين 
وكذا إن أريد ا انتصار الفرد لشعبه شريطة أن ال يستهدف حتطيم الشعوب ، نعارضه
إذا كان هذا احلب ال . ه فنحن ال نعارضها كذلكوإن أريد ا حب الفرد لشعب، األخرى

وينحاز إىل ، يعين معىن العصبية القومية العمياء اليت جتعل الفرد حيتقر الشعوب األخرى
وإن أريد ا مبدأ االستقالل القومي فهو هدف سليم ، شعبه يف احلق والباطل على السواء

  .)٧(دبري شؤون بالده ويتوىل بنفسه ت، فمن حق كل شعب أن يقوم بأمره، كذلك
  

 ) Nationalism( فهو القومية ، أما الذي نعترض عليه ونعتربه شيئاً ممقوتاً حناربه بكل قوة
واحلق ، اليت تضع ذاا ومصاحلها ورغباا اخلاصة فوق مجيع الناس ومصاحلهم ورغبام

ظلم اآلخرين عندها هو ما كان حمققاً ملطالبها واجتاهاا ورفعة شأا ولو كان ذلك ب
  ..وإذالل نفوسهم

  
إنه إذا كان يف اتمع شخص يتبع هواه ويعبد نفسه ويؤثرها على غريه وال يبايل بأي 

وإذا كان يف املدينة أسرة ختدم ، تصرف مهما كان سيئاً ما دام يف سبيل مصلحته الفردية
شروعة أم مصاحلها متغاضية عن مصاحل غريها وتعمل لتحقيقها بكل وسيلة سواء كانت م

أو كان يف البالد طبقة تناهت يف األنانية وحب الذات واندفعت وراء ، غري مشروعة
                                                                                                                            

ته يف احلياة كلها ال يف حياة اإلنسان اخلاصة         وأن اإلميان باهللا يقتضي حتكيم شريع      ) ب
 .وإال كان كفراً صرحياً، وحدها

، ألن الكـون كلـه هللا     ،  وأنه ليس هناك شيء هللا وآخر للناس ولو كانوا قياصرة         ) ج
أي أن احلياة   ،  واإلسالم جيعل احلياة كلها متجهة حنو خالقها يف اتباع هديه وابتغاء مرضاته           

لتسري على النـهج    ،  ة الفردية تقوم على اهلدي اإلهلي يف كافة أنظمتها        االجتماعية كاحليا 
، اإلسالم دين ودولـة   : وهذا هو ما نعنيه عندما نقول       ،  متجهة حنو احلياة األفضل   ،  األقوم

 وينيبون إىل اهللا باإلذعان لشريعته ؟، فمىت يعي الناس احلق
وحنني اإلنـسان إىل بلـده      ،  ن عرينه وإن األسد ليذود ع   ،  إن الطري ليحن إىل وكره     )٧(

ولكن هذه الـدوافع الفطريـة يف   ، ومحايته للذمار مما ركزه اهللا يف فطرته، وأهله وعشريته 
 وقد هـاجر رسـول اهللا       ،  واالنتصار له ،  اإلسالم جيب أن تكون مرهونة باتباع احلق      

واهللا إين ألعلـم أنـك      : " قاله فيها   وكان فيما   ،  بدينه من مكة مسقط رأسه ومهد صباه      
 ."ولوال أن قومك أخرجوين منك ما خرجت ، وأحب البالد إيلّ، أحب البالد إىل اهللا
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 إنه إذا كان - ) كطبقة املهربني مثالً ( أغراضها ضاربة مبصاحل اآلخرين عرض احلائط 
هناك شيء من ذلك فال يساورنا شك يف أن نعتربه لعنة ما بعدها لعنة فلماذا نعترب على 

ويقرر فيما يقرر من مبادئ ، ين الشعب الذي يتخذ مصاحله القومية إهلاً يعبدالصعيد اإلنسا
 -؟ " احلق هو الذي يالئم املصاحل القومية والباطل هو الذي ال يالئمها " لعبادته وطاعته 

  ملاذا ال نعترب على الصعيد اإلنساين هذا الشعب لعنة بالنسبة للجماعات اإلنسانية ؟
  

 بأن معاين األثرة واألنانية على النطاق اإلنساين لعنة من اللعنات إن ضمري اإلنسان يقطع
كما أن معاين األثرة واألنانية على النطاق الفردي أو القبلي أو العائلي لعنة ، بكل تأكيد

، أال وإنكم ترون بأم أعينكم املدنية احلديثة وقد ورطت أمم الدنيا يف هذه اللعنة. كذلك
وهي املسؤولة عن حتويل العامل إىل ميادين للصراع القومي ، ية الباغيةاألنانية القومية املستعل

وبفضل هذا شهد العامل يف نصف قرن حربني عامليتني أزهقت فيهما ماليني ، العنيف
وهو اآلن على وشك أن يشهد اندالع حرب ثالثة يوري شررها وراء مظاهر ، األرواح

ع أن جروح احلربني السابقتني مل م، االستعداد العسكري الذي يقوم على قدم وساق
  .تندمل بعد
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  نقد الّدُميوقراطّية
  

   فبانضمامه إىل املبدأين السابقني. أو تأليه اإلنسان،  الدميقراطية ،
  .تكتمل الصورة اليت تضم يف إطارها حمنة هذا العامل ومتاعبه

  
أي أن يكون ، ثة هو حاكمية اجلماهريلقد قلت آنفاً إن مفهوم الدميقراطية يف املدنية احلدي

وأن يكون قانون هذا ، أفراد قطر من األقطار أحراراً فيما يتعلق بتحقيق مصاحلهم اجلماعية
وال يكون الغرض ، وعلى هذا األساس فإن األفراد ال يتبعون القانون، القطر تابعاً ألهوائهم

ا املادية يف حتقيق املصاحل من تكوين احلكومة االستعانة بأجهزا اإلدارية وإمكانيا
  .على عكس ما جيب أن يكون، اجلماعية

  
أن العلمانية قد حررت الناس من عبادة اهللا : وإذا تأملنا املبادئ الثالثة اآلن فإننا جند 

وجعلتهم ، وألقت حبلهم على غارم، ومن الضوابط اخللقية الثابتة، وطاعته وخشيته
مث تأيت القومية لتقدم هلم جرعات كبرية من مخر ، م أحدعبيداً ألنفسهم غري مسؤولني أما

وتأيت أخرياً الدميقراطية وجتلس هذا . األنانية والكربياء واالستعالء واحتقار اآلخرين
 على - بعد أن أطلق له العنان وصار أسري أهواء النفس وأخيذ نشوة األنانية -اإلنسان 

وتسخر له اجلهاز احلكومي بكافة ، فتحول له مجيع سلطات التشريع والتقنني، عرش التأليه
  .إمكانياته يف احلصول على كل شيء يطلبه

  
     هل ختتلف حالة شعب متحرر من كل ضابط يتمتع 

بسلطات احلاكمية املطلقة ويزاوهلا بدون قيد أو شرط عن حالة فرد شرس جامح فاجر ؟ 
يء ختتلف ؟ أليس من الصحيح أن كل عمل يزاوله هذا الفرد الشرس يف نطاقه ويف أي ش

احملدود يزاوله ذاك الشعب املتحرر يف نطاقه الواسع ؟ وإذا كان العامل مؤلفاً من شعوب 
فكيف يتأتى أن يسود هذا ) ٨(كهذا الشعب تنهل من نفس املورد وتقدس األقانيم الثالثة 

                                                 
)٨(   وكـان فالسـفة    ،  وهي كلمة يونانية مبعىن األصل أو املبدأ      ،   مجع أقنوم

فة اإلغريقيـة يف    وقد أثرت هذه الفلـس    ،  اإلغريق يرجعون وجود العامل إىل أصول ثالثة      
إذ أولوا نصوص العقيدة على منط الفلسفة اإلغريقية يف         ،  تفلسف املسيحية بعقيدة التثليث   

، كلمـة اهللا  ،  اهللا: واأللفاظ الدالة عليها يف املصدر النصي للمسيحية هي         ،  األقانيم الثالثة 
والـروح  ،  وم العلـم  وكلمة اهللا يف مقابل أقن    ،  فاهللا يف مقابل أقنوم الوجود    . الروح القدس 

، هو الوجود ،  وهي ترجع يف نظر النساطرة إىل شيء واحد       ،  القدس يف مقابل أقنوم احلياة    



  

  
  

 
 

 

١٨  

، م ؟ وأن ينجو من أن يكون ميدان صراع ونضال وحروبالعامل األمن واهلدوء والسال
  .وال يتحول إىل حلبة سباق تصطرع فيها ذئاب الشر

  
هذه هي الوجوه اليت جتعلنا نرى كل نظام يقوم على املبادئ الثالثة املذكورة نظاماً فاسداً 

امه غربيون سواء أق، ومن أجل هذا فإننا نعارض النظام العلماين القومي الدميقراطي، باطالً
وحيثما حلت هذه البلية وأينما نزلت فإننا حناول ، مسلمون أم غري مسلمني، أم شرقيون

  .إشعار عباد اهللا خبطرها الداهم وندعوهم حملاربتها

                                                                                                                            
واملدنية ،  والعلم واحلياة صفتان أو اعتباران له     ،  وهو الذات الواحدة  ،  فالوجود هو اجلوهر  

ودي يف التعـبري  احلديثة كذلك تعترب هذه املبادئ الثالثة أصوالً هلا وأنصف األستاذ املـود  
 .عنها باألقانيم



  

  
  

 
 

 

١٩  

  املبادئ الثالثة
  

وحني نعارض هذا النظام ال نكتفي مبعارضته بل نقدم جتاه مبادئه الثالثة مبادئ ثالثة 
وحنتكم إىل ضمائرهم ، ونضعها حتت أنظار املنصفني، ها وسدادهاأخرى نعتقد بصالحيت

وينظروا فيما إذا كانت سعادم ورفاهيتهم وسعادة العامل كله ورفاهيته تقوم ، ليمحصوها
أم تقوم على تلك املبادئ اخلبيثة الفاسدة ، على قبول هذه املبادئ الرتيهة احلقة اليت نقدمها

  .اليت ذكرناها آنفاً
  

  . نقدم مبدأ التسليم هللا وطاعته بديالً عن العلمانيةإننا )١
  .ونقدم مبدأ اإلنسانية العاملية بديالً عن القومية احملدودة الضيقة )٢
ونقدم مبدأ سيادة اهللا وخالفة املؤمنني بديالً نعن مبدأ سيادة الشعب أو حاكمية  )٣

  .اجلماهري
 

  .واحداًولنستعرض فيما يلي هذه املبادئ الثالثة واحداً 



  

  
  

 
 

 

٢٠  

  مبدأ التسليم
  

وخالق العامل ، إننا يف ظل هذا املبدأ نؤمن ونعتقد بأن اهللا هو خالقنا وسيدنا وحاكمنا
ال يف ، إذ ال غىن لنا عنها، فينبغي أن نقيم حياتنا وفق أوامره وتشريعاته، وسيده وحاكمه

  :ونعين بذلك ، وال يف كل مظاهر حياتنا االجتماعية بكافة صورها، نطاق حياتنا الفردية
  

وأن تكون مؤسساتنا ، أن تكون كل ناحية من حياتنا االجتماعية والثقافية واالقتصادية
وأن تكون أوضاعنا القانونية وحماكمنا وأجهزة حكومتنا وأن تكون ، التعليمية والتربوية

 سياستنا يف نشوب احلرب أو تقرير الصلح أو العالقات الدولية وفق املبادئ واحلدود اليت
فيجب علينا أن ال منارس حرياتنا إال يف نطاق األسس والضوابط ، شرعها اهللا للناس

بل علينا أن تكون أنظمتنا وفق ، وال ينبغي أن نبدهلا أو نبطلها، املشروعة اليت بينها اهللا لنا
  .منطوقها وبوحي من جوهرها وروحها



  

  
  

 
 

 

٢١  

  مبدأ العامليَّة
  

م على مبدأ التسليم إلرادة اخلالق واخلضوع له ال وهذا املبدأ يعين أن نظام احلياة القائ
وال أن ، ينبغي أن يكون يف داخله متييز بني أفراد أمته باجلنس أو األرض أو اللون أو اللغة

تلك اليت تربز . تربز يف ظله أدواء األنانية والكربياء واالستعالء والعصبيات القومية العمياء
  .يف ظل القومية املقيتة

  
قائماً على مبادئ ثابتة معينة وقيم صحيحة ) ٩(م جيب أن يكون فكرياً عقائدياً وهذا النظا

وأن تفتح أبواب هذا النظام لكل من يتقبل هذه املبادئ ويعتنقها ، ال على مبادئ قومية
ويكون مستعداً وقادراً على املشاركة يف تنفيذها على قدم املساواة املطلقة يف احلقوق دون 

يف ظل هذا النظام حبواجز جغرافية أو طبيعية  ) Citizenship(  املواطنة متييز وأن ال حتصر
  .بل تشمل كل شخص يؤمن بأسسها العقائدية

  
واألفراد الذين ال يرضون عن هذه املبادئ وال يستعدون لقبوهلا لسبب ما ال ينبغي إبادم 

ت مبدأ الصيانة بل حيتفظ هذا النظام بكيام حت )١٠(أو الضغط عليهم بوجه من الوجوه 
 )Protection ( يء هلم الفرصة املواتية ، ويعطي هلم احلرية يف ممارسة حقوقهم املقررةو

ليكونوا أعضاء موجهني يشاركون سائر املواطنني يف احلقوق على قدم املساواة مبحض 
  .رغبتهم وإرادم احلرة وقناعتهم بصحة املبادئ اليت يقوم عليها هذا النظام

  
القائم على مبدأ اإلنسانية ، لنظام الذي ال حيد بأرض أو جنس أو لغة أو لونإن هذا ا

، العاملية ال ينايف القومية مبعىن حنني اإلنسان إىل قومه وإن قصرها على حدودها القطرية
كما ال ينايف القومية القائمة على حب الوطن والعمل يف سبيل إسعاده ورقيه دون مساس 

                                                 
ومل ،  قد يظن بعض الناس أن الدولة الفكرية العقائدية من مسات العـصر احلـديث              )٩(

اليت جتعل العقيـدة    ،  يعرف التاريخ دولة فكرية تقوم حدودها على العقيدة كدولة اإلسالم         
يت متايز اصطالحها   وهي ال ،  كما أشار األستاذ املودودي   ،  اإلسالمية وطن املسلم وجنسيته   

ودار احلرب هي وطن مـن      ،  فدار اإلسالم هي وطن العقيدة    ،  بدار اإلسالم ودار احلرب   
أتفعل هذا مبلك   :  وهو يقسم غنائم الفرس      >وروي أنه قيل لسلمان     ،  خالفها وحارا 

 .وإمنا أنا ابن اإلسالم، أنا لست من أبناء الفرس: آبائك وأجدادك ؟ فقال 
هذا الكالم ال ينطبق إال على أهل الذمة خاصة إىل انتهاء عهدهم أو مـا أعطـوا                  )١٠(

 .ولعل هذا هو مقصد األستاذ املودوي، اجلزية عن يد وهم صاغرون



  

  
  

 
 

 

٢٢  

ويؤمن باالستقالل القومي الذي ال يرغم اإلنسان ، م وحقوقهممبصاحل اآلخرين ومشاعره
على االحتجاز يف مناطق ضيقة من أقطار األرض يصعب اجتيازها واخلروج منها إىل 

وينكر سيطرة شعب على شعب بدافع من األنانية واالستعالء ، األفق اإلنساين العام
كل شعب أمره بنفسه بكل حرية فمن مطالب مبدأ اإلنسانية العاملية أن يتوىل ، واألثرة

بيد أن مجيع الشعوب املتفقة على املبادئ األساسية ، واستقالل وال خيضع لشعب آخر
وأن ، للحضارة البشرية جيب أن تتكاتف وتتساند على العمل يف إسعاد البشرية ورفاهيتها

ة وأن تستأصل منها النعرات العنصري ) Competition( يسودها التعاون ال التنافس 
وأن يتم بينها تبادل مقومات احلياة ومعطيات احلضارة واملدنية يف ، والعصبيات اجلنسية

  .جو من احلرية والتكرمي
  

إن كل فرد من األفراد يعيش يف مثل هذا النظام الفكري املهذب يكون مواطناً عاملي 
حىت ميكنه ، يعترب كل قطر أو مكان يعتنق فكرته موطناً له ومسكناً. الفكرة إنساين الرتعة

  :أن يعلن بكل تأكيد ما عربه عنه الشاعر اإلسالمي الدكتور حممد إقبال 
  
  ."كل البالد موطين ألا بالد ريب " 
  

واملواطن يف ظل هذا النظام يتمتع حبقوق وحريات ال تتوفر للمواطن يف ظل القوميات 
ا إىل لص أو وتنظر إىل الغريب نظر، القائمة على وضع حدود وعراقيل عرب أراضيها

ويعيش يف جو بوليسي رهيب يتعرض فيه للتفتيش ، تراقب حركاته وسكناته، مشبوه
وحيرم من احلريات واحلقوق ، وتفرض القيود على قلمه ولسانه وخطواته، واالستجواب

  .فكيف يقال بعد هذا إن القوميات تصلح للحياة يف ظلها. األساسية
  

ويسري فيه املواطنون ،  ائتالفياً يقوم على وحدة املبادئوإزاء ذلك فإننا نريد نظاماً عاملياً
ينتقل كل واحد من بلد إىل بلد  ) Common Citizenship( على ج املواطنة املشتركة 

وعلى هذا فنحن نتمىن أن يعود علينا عهد كعهد ابن بطوطة الذي ، بدون قيد أو شرط
هلادئ ومل يعترب يف أي قطر مر به سافر فيه من شاطئ احمليط األطلسي إىل شاطئ البحر ا

ومل ، بل وأتته الفرص حيثما حلّ ألن يصبح قاضياً أو وزيراً أو سفرياً ) Alien( أجنبياً 
  .ومل يسأله أحد عن هويته أو جنسيته أو مهنته أو وطنه، يراقب يف حركاته وسكناته



  

  
  

 
 

 

٢٣  

  مبدأ سيادة اإلله
  

   لشعب أو استخالفه يف ظل سيادة اهللا  حنن نؤمن بنيابة ا
ألننا نعارض سيادة فرد أو أفراد أو طبقة سيادة مطلقة تستأثر ، بديالً عن حاكمية اجلماهري

ونؤكد املساواة يف احلقوق ، بالسلطة أكثر من معارضة املتحمسني للدميقراطية الغربية
ريات فال يبيح وحنارب كل نظام يكبت احل. وتكافؤ الفرص أكثر من تأكيد أنصارها

أو يضع العراقيل يف سبيل بعض األفراد الختالفهم يف . حرية التعبري أو التجمع أو العمل
  .اجلنس أو الطبقة أو أصل الوالدة بينما يعطي اآلخرين حقوقاً وامتيازات خاصة

  
وروحها فإنه ال  ) Essence( فإذا كانت الدميقراطية الغربية تعترب هذه األمور جوهرها 

بل أعطوا ،  بينها وبني دميقراطيتنا اإلسالمية اليت عرفها املسلمون خالل تارخيهمخالف
  .تفسريات عملية هلا ومناذج صاحلة منذ قرون مضت قبل أن تولد الدميقراطية الغربية

  
يف أن األخرية ، وإمنا ختتلف دميقراطيتنا اإلسالمية العريقة عن الدميقراطية الغربية الناشئة

وحنن ، ادة اجلماهري املطلقة من كل قيد سوى ما تضعه اجلماهري ألنفسهاتتبىن مبدأ سي
جير إىل العواقب الوخيمة اهلدامة ألن الذي عليه واقع ، نعترب هذا املبدأ باطالً يف حقيقته

، هللا وحده الذي خلق البشر ) Sovereignty( األمر يف هذا الكون هو أن حق السيادة 
، وشؤون العوامل كلها يف قبضته، ناصية اخلالئق بيده، مويسر هلم أمور حيام ومعاشه

وأي ادعاء بالسلطة والسيادة ضمن نطاق سيادة اهللا وسيطرته فهو ادعاء باطل سخيف 
وما ينجم من آثار سيئة يقع على املدعني أنفسهم الذي جتاوزوا مكام ، غري ذي موضوع

أو كان مما ،  أو طبقةسواء كان هذا االدعاء من شخص، احلقيقي ووضعهم الصحيح
  .يسمونه باجلماهري

  
ونقيم نظام حكمنا ، وال يصح إزاء هذه احلقيقة الناصعة إال أن نؤمن حباكمية اهللا تعاىل

يتم فيها ، وهي نيابة دميقراطية يف جوهرها وروحها، على فكرة االستخالف أو النيابة
ادم احلرة كما يتم فيها انتخاب اخلليفة أو الرئيس أو األمري وفق رأي اجلماهري وبإر

وهم الذين هلم احلق املطلق يف نقد تصرفات ، انتخاب أهل احلل والعقد والشورى كذلك
  .احلكام وحماسبتهم

  



  

  
  

 
 

 

٢٤  

وإمنا حنن ، وهو مالكها احلقيقي دون الناس، وينبغي أن يتوفر الشعور بأن األرض هللا تعاىل
وسوف حياسبنا عن ، رعه للناسوننفذ ما ش، نعمل بأمره) ١١(البشر خلفاء اهللا يف أرضه 

  .خرياً كان أو شراً، كل عمل نقوم به

                                                 
حنـن  . استخالف الشعب : ذكر األستاذ املودودي يف هذا الفصل العبارات اآلتية          )١١(

أو الرئيس أو األمـري وفـق رأي اجلمـاهري          انتخاب اخلليفة   ،  البشر خلفاء اهللا يف أرضه    
  :وإزاء هذا فإننا نضع أمام القارئ األمور التالية ، وبإرادم احلرة

١ (   أي كان خليفته وبقي بعده    ،  خلفه خالفة : يقال  ،   مصدر خلف ،
هي رياسة عامة يف أمور الدين والدنيا نيابـة عـن        : واخلالفة يف االصطالح    

اخلالفة هي محـل الكافـة علـى        : "  ويف ذلك يقول ابن خلدون       النيب  
إن . مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعـة إليهـا     

فهـي يف   . أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إىل اعتبارها مبصاحل اآلخرة         
 . "احلقيقة خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا

وذا يتبني أن اخلليفة جيمع بني السلطة الزمنية والسلطة الروحية على خالف ما كـان يف                
 – وهي للحاكم السياسي     –حيث فرقوا بني السلطة الزمنية      . الغرب يف العصور الوسطى   

 الذي يعترب قسيساً أعظم يـستطيع أن يغفـر خطايـا            – وهي للبابا    –والسلطة الروحية   
  .جع األعلى يف األمور الدينيةاملذنبني وهو املر

٢ (  ــضهم فأجــازه بع
ومنـع ذلـك    ) وهو الَِّذي جعلَكُم خالِئف الْـأَرِض       ( مستدالً بقوله تعاىل    

، واهللا ال يغيب وال ميـوت     ،  يستخلف من يغيب أو ميوت    : وقالوا  ،  اجلمهور
، لـست خبليفـة اهللا    : فقال  ،   يا خليفة اهللا   >ق  وقد قيل أليب بكر الصدي    
ختلفـون مـن    ) خالئف األرض   (  ومعىن قوله    ولكين خليفة رسول اهللا     

 .قبلكم فيها
  

 :والشروط املعتربة فيها ثالثة ، اختيار أهل احلل والعقد  ) أ
 .الةالعد ) ١
 .العلم الذي يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة ) ٢
أن يكون من أهل الرأي والتدبري املؤديني إىل اختيار من هو            ) ٣

 .لإلمامة أصلح
 وعهد عمـر    <فقد عهد أبو بكر إىل عمر       ،  عهد اإلمام من قبل    ) ب

 .إىل أهل الشورى الستة



  

  
  

 
 

 

٢٥  

هذا وإن املبادئ اخللقية واألحكام القانونية واحلدود املفروضة اليت شرعها اهللا لنا ثابتة 
ومبدأ نيابة الشعب واستخالفه لن يبيح الس الشورى ، دائمة ال تقبل التغيري أو التبديل

ماً أو تصدر حكماً فيما ورد فيه نص صريح واضح يف شريعة أو الربملانات أن تسن نظا
وإمنا يوجب عليها أن تستمد مجيع قوانينها وأنظمتها من كتاب اهللا تعاىل وسنة ، اهللا

  .وأن تقف عند النص الوارد يف ذلك رسوله 
  

 أن جيتهدوا يف  فألهل احلل والعقد-  وهو اال األوسع - أما ما مل يرد فيه نص شرعي 
إال أا جيب أن تكون منسجمة مع ، سن األنظمة اليت حتقق مصلحة األمة باملشورة املتبادلة

اإلطار العامل ألسس الشريعة اإلهلية وتوجيهاا وأن تكون متفقة يف نصها وروحها مع 
  .القواعد الشرعية الثابتة اليت أوصى اهللا ا

  
اة هذه األنظمة سياسية كانت أو ثقافية أو وهلذا كان من الضروري أن تستند إدر

اقتصادية إىل أناس خيشون اهللا يف كل أمورهم ويطيعونه ويسعون يف سبيل مرضاته يف السر 
تشهد حيام العملية بإميام اليقيين وقناعتهم التامة وشعورهم الكامل بقيامهم ، والعلن

. إال من أتى اهللا بقلب سليم، بنونومسؤوليتهم أمامه يوم ال ينفع مال وال ، لرب العاملني
وتقيد ، ويعكس سلوكهم الشخصي واالجتماعي صورة تؤكد ارتباطهم الرباين بشرع اهللا

وليسوا كاخليل اجلاحمة اليت جتاوز كل محى حمطور وتتعدى ، اجتهادهم حبدود مبادئه
  .حدوده

  
حتل ، نسانية خاضعة هللاهذه املبادئ الثالثة اليت أمجلت فيها القول دف إىل إقامة خالفة إ

وقد وضعنا العمل ، حمل السيادة القومية العلمانية الدميقراطية اليت تقوم عليها مدنية الغرب
وتستطيعون اآلن أن تعرفوا بدون عناء ما يف هذين . إلقامة هذه اخلالفة نصب أعيننا

ل أي النظامني أصلح وأفضل حل: وتقرروا ، النظامني من اختالف واضح وبون شاسع
وبر األمان ؟ وإن ، مشكالت اجلنس البشري واألخذ بيده إىل شاطئ السعادة والرخاء

  .وتبذلوا كل غال ورخيص يف رفع لوائه، النظامني أحق بأن تقوموا لتحقيقه
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  كلمة للمسلمني
  

وإين ألقول للمسلمني بصراحة إن الدميقراطية القومية العلمانية تعارض ما تعتنقوه من دين 
وإذا سامهتم يف ، ذا استسلمتم هلا فكأنكم تركتم كتاب اهللا وراء ظهوركموإ، وعقيدة

وإذا قمتم . إقامتها أو إبقائها فستكونون بذلك قد خنتم رسولكم الذي أرسله اهللا إليكم
  .لرفع لوائها فكأنكم رفعتم لواء العصيان هللا ربكم

  
سه خيتلف عن هذا على أسا" مسلمني " وتسمون أنفسكم ، إن اإلسالم الذي تؤمنون به
بل حيارب كل ، وحيارب مبادئه األساسية، ويقاوم روحه. النظام املمقوت اختالفاً بيناً

  .ألما على طريف نقيض، وال انسجام بينهما يف أمر مهما كان تافهاً، جزء من أجزائه
  

فحيث يوجد هذا النظام فإننا ال نعترب اإلسالم موجوداً وحيث وجد اإلسالم فال مكان 
  .ذا النظامهل
  

 فإنه جيب عليكم وإذا كنتم توقنون باإلسالم الذي نزل به القرآن وبعث به حممد 
واملبادرة إىل إقامة اخلالفة اإلهلية القائمة على عبادة . مقاومة الدميقراطية القومية العلمانية

أما إذا أصبحتم ، سيادتهوال سيما يف القطر الذي بيدكم ، وحيثما حللتم، اهللا أينما كنتم
أنتم القائمني ذا النظام الذي يكفر باهللا ورسله فليس لنا إال نبكي ونتأوه على إسالمكم 

  .وادعائكم الكاذب له مبلء الفم، املشبوه
  

   
  

 -  ولعلهم أنفسهم خمدوعون -  يف هذا السبيل إن بعض املنتسبني إىل الدين يومهون الناس
مينحها من يصلي ويصوم ، إن السيادة أو احلكومة إمنا هي جائزة من اهللا: فيقولون هلم 

أما السعي يف احلصول عليها وجعلها هدفاً وغاية فأمر دنيوي دينء ، ويعمل عمالً صاحلاً
لذين مل يفهموا حقيقة وهذا القول ال يصدر إال عن ا. خيالف اإلسالم كل املخالفة

ألن هذا ،  إم ال يعتزمون فهم حقيقة دينهم-  معتذراً إليهم - بل أقول بصراحة ، اإلسالم
ال يعين تعكري صفو حيام ورغد عيشهم الذي يتمتعون به أو يطمعون فيه يف ظل سيادة 

أما الناحية ، افهم ال ينظرون إىل القضية إال من ناحية إنعام اهللا . النظام العلماين احلاضر
  . فإا تغيب عن أذهام- وهي ناحية القيام مبا أوجبه اهللا عليهم -اهلامة 



  

  
  

 
 

 

٢٧  

بيد ، وال شك أن قيام اخلالفة اإلهلية يف الدنيا نعمة من نعم اهللا تعاىل ينعم ا على عباده
حىت حيل النظام الصحيح احلق حمل سيادة ، أن السعي إلقامتها كذلك واجب ديين حمتوم

ولكنكم أيها القوم تتسللون ، ويذبل املنكر، هذا النظام الذي يزدهر فيه املعروف، شيطانال
وحنن براء ، وهو موقف مشني، وترجون بعد ذلك أن يرتل اهللا نعمته، من الواجب لواذاً

  .منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب
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  كلمة لغير املسلمني
  

 م أقفالأن ال يضعوا على قلو 
العداء والعصبية اليت احتلت األذهان والعقول بسبب ما جرى يف التاريخ باملاضي وما 

  .جيري اليوم من صراع عنيف بينهم وبني املسلمني
  

وال حتمل طابع ، إن املبادئ واملعتقدات ليست مرياثاً خاصاً ألمة من األمم وحكراً عليها
وإذا ما أثبتت فكرة أو عقيدة صالحها فهي للناس مجيعاً دون ، القومياتقومية بعينها من 

بغض النظر عن ، وإذا ما تبني خطؤها فهي خاطئة بالنسبة للناس مجيعاً كذلك، متييز
  .أو اللغة اليت عربت عنها، الشخص الذي قدمها

  
 الطب إنه ال ينشأ السؤال أبداً يف قواعد الصحة ومبادئ: وأقول على سبيل املثال 

واالقتصاد والصناعة والزراعة والعلوم وما إىل ذلك من الفنون والنظم عما إذا كانت 
إىل ، أم ال ؟ إذ ال عصبية يف قبول هذه القواعد) عالن ( أو بلد ) فالن ( تنتمي إىل شعب 
أو من أي بلد تأيت ؟ فمن استمسك بالعصبية القومية أو الوطنية يف ، أي شعب تنتمي
وهذا املنطق نفسه ينطبق ، واعد واملبادئ أو رفضها فإنه ال يضر إال نفسهقبول هذه الق

فذلك كله من ، على مبادئ األخالق واملدنية واالجتماع واحلضارة واالقتصاد والسياسة
وال جيوز احلكم بقبوهلا أو . املبادئ اليت ال ميلكها شعب دون شعب أو جنس دون جنس

ا من حسن أو قبح رفضها إال مبقياس ما حتمله يف ذا )Merits (  وإنكم إذا اخترمت من
وإذا استمسكتم بقواعد باطلة ، قواعد احلياة أحسنها فال تسدون بذلك مجيالً على سواكم

  .منحرفة فال جتنون إال على أنفسكم
  

ومن املشاهد املعلوم أنكم ال تتعصبون فيما يتعلق باملبادئ األخرى اليت تروج اليوم يف دنيا 
هذه الدميقراطية القومية العلمانية مل تأتكم إال من شعب إنكليزي حكم بالدكم و، الناس

وأذل عنقكم بكل وسائل العنف واإلرهاب طيلة مائيت سنة فلماذا مل تبدو أية عصبية 
إا بنت أفكار شعب اضطهدنا وداس حرياتنا ؟ : بشأن الدميقراطية العلمانية ؟ ومل تقولوا 

وهي إمنا ، لشيوعية اليت يندفع وراءها قوم منكم بسرعة خميفةوهاكم نظم االشتراكية وا
                                                 

حينما كان املسلمون وغري    ،  طاب قبل تقسيم البالد   ألقى األستاذ املودودي هذا اخل     )١٢(
وكانت االضطرابات الطائفية علـى أوجهـا بـسبب         ،  املسلمني يعيشون جنباً إىل جنب    

 .)املترجم ( السياسة اخلاطئة اليت تتبناها بعض قادة احلركات االستقاللية آنذاك 
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فهل لكم أدىن قرابة ؤالء ، واحتضنتها روسيا، عقلية ماركس: تنبعث من عقلية يهودية 
فلماذا ال تعتربوا أجنبية ؟ وإذا كنتم نسيتم كل ، القوم ؟ وإذا مل يكن لكم قرابة م

وا إليها نظرة احملايد الباحث عن احلق فال مربر ألن عصبية يف هذه املبادئ وأحببتم أن تنظر
ال لشيء إال ألننا ، يأخذ الشعب إىل قلوبكم سبيله فيما نقدم لكم من أسس وقواعد
أو نشب اليوم صراع ، ننتمي إىل شعب تشتكون منه يف بعض تصرفاته يف التاريخ القدمي

  .بينكم وبينه
  

ا الويالت واملآسي ويتردى يف مهاوي الرذيلة وال ريب أن العامل سيظل يف حمنة يعاين منه
ويعتنق مبادئ احلق اليت تصون احلقوق ، وظلماا حىت يقضي اهللا له أن يستنري بنور هديه

وتسطع عليه أنوار الراحة ، وعندئٍذ تصفو مساؤه وتزول منها القلق واالضطراب، اإلنسانية
  .واهلناءة والسالم
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٣١  

 
   

دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجرة  •
  . إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم بتجريد املتابعة له

  
دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع مبلة اخلليلني حممد  •

  . ، وإبداء الرباءة من الشرك وأهلهمواالة التوحيد وأهلهوإبراهيم عليهما السالم، وإظهار 
  

دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان،  •
إلخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور املناهج والقوانني 

  . واألديان إىل عدل ونور اإلسالم
  

عي من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، دعوة إىل طلب العلم الشر •
  ... ، ولبسوا على املسلمنيبنبذ تقليد األحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين

 
   

دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني، كل ارمني على  •
قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين اختالف مللهم وحنلهم 

  .وسبحان اهللا وما أنا من املشركني
  

دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسعي يف قتال  •
الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحالفهم لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم 

  . واحتالهلم
  

ودعوة إىل اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين اهللا، الذين ال يضرهم من  •
  . خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا
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